Απαντήσεις Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου 2011

ΘΕΜΑ A
Α.1. → β Α.2. → γ Α.3. → δ Α.4. → α

Α.5. → γ

ΘΕΜΑ B
Β.1. σελ. 131: θεωρία ∆αρβίνου
Β.2. σελ. 122: «αξίζει ωστόσο … στο ίδιο είδος»
(για το µειξιολογικό κριτήριο θα πρέπει να αναφερθεί ότι από την αναπαραγωγή πρέπει να προκύπτει
γόνιµος απόγονος ή να δοθεί ο ορισµός του είδους σελ.121)
Β.3. σελ.31 : στο δέρµα : «η λυσοζύµη…στον ιδρώτα»
Στους βλενογόνους : «η λυσοζύµη…στοµατικής κοιλότητας αντίστοιχα»
Β.4. σελ.107 : «η ηφαιστειακή δραστηριότητα…κάτω από το 5»

ΘΕΜΑ Γ
Γ.1.

5.000.000 πρωτόζωα
10.000 κάµπιες
5 πεύκα

Σελ.77: «οι τροφικές πυραµίδες πληθυσµού…των κατώτερων» + «µια τέτοια…ανεστραµµένη»
+ δηλαδή οι κάµπιες παρασιτούν στα πεύκα και τα πρωτόζωα στις κάµπιες .
Γ.2.

5.000 kj πρωτόζωα
50.000 kj κάµπιες
500.000 kj πεύκα

Προαιρετικά
Ενέργεια καµπιών = 10/100 ενέργεια πεύκων ⇒ ενέργεια πεύκων =10 Χ ενέργεια καµπιών =500.000kj
Ενέργεια πρωτοζώων =10/100 ενέργεια καµπιών = 5000kj
Σελ.77: «η ενέργεια …αποικοδοµούνται»
Γ.3. σελ.86 : «τα φυτά χρησιµοποιούν … του οικοσυστήµατος»
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Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ ∆
∆.1. σελ.37 : α. ενεργοποίηση των β λεµφοκυττάρων (χηµική ανοσία),(ολόκληρο το κοµµάτι)
σελ.38: β. ενεργοποίηση κυτταροτοξικών τ λεµφοκυττάρων (κυτταρική ανοσία), (ολόκληρο το
κοµµάτι)

∆.2. σελ. 32 : « ειδικά τα µακροφάγα … µηχανισµών άµυνας»
σελ. 37 : 1ο στάδιο (ολόκληρο το κοµµάτι)
(θα µπορούσε να αναφερθεί από τη σελίδα 32 «τα φαγοκύτταρα αποτελούν…στους ιστούς»)
∆.3. Η καµπύλη α αντιστοιχεί σε πιθανό εµβολιασµό δηλαδή νεκρό ή εξασθενηµένο µικροοργανισµό ή
τµήµα του. Αυτό γίνεται αντιληπτό από το γεγονός ότι η καµπύλη ξεκινά από υψηλή συγκέντρωση και
για ένα διάστηµα, µέχρι την παραγωγή των αντισωµάτων, παραµένει σχεδόν σταθερή. Το αντιγόνο
φαίνεται και στο διάγραµµα ότι δεν πολλαπλασιάζεται. Το εµβόλιο, όπως θα έκανε και ο ίδιος ο
µικροοργανισµός, ενεργοποιεί τον ανοσοβιολογικό µηχανισµό, για να παράγει αντισώµατα και κύτταρα
µνήµης. Το άτοµο που εµβολιάζεται δεν εµφανίζει συνήθως τα συµπτώµατα της ασθένειας και φυσικά
δεν τη µεταδίδει (σελ.39), όπως ακριβώς λέει και στην εκφώνηση. Ο οργανισµός δηλαδή έτσι αποκτά
ενεργητική ανοσία µε τεχνητό τρόπο. Από το διάγραµµα βλέπουµε ότι η παραγωγή των αντισωµάτων
ξεκινά µε αρκετή καθυστέρηση σε σχέση µε την είσοδο του αντιγόνου άρα πρόκειται για πρωτογενή
ανοσοβιολογική απόκριση.
(επειδή στην εκφώνηση δεν µιλάει για µικροοργανισµό αλλά γενικά για αντιγόνο το είδος του αντιγόνου
θα µπορούσε να είναι και γύρη ή διάφορες φαρµακευτικές ουσίες ή συστατικά τροφών σελ.34)

Επιµέλεια : Βροχόπουλος Κώστας
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